
до Договору №40 про співробітництво 
за програмою «Доступні кредити 5-7-
9%»,укладеного «03» грудня 2021 
року, між Фондом розвитку 
підприємництва та  
АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА 
ЗАОЩАДЖЕНЬ»  

 
Критерії прийнятності суб’єктів підприємництва для участі у Програмі 

Одержувачем державної підтримки може бути суб’єкт мікро, малого, середнього 

та великого підприємництва (далі – ММСВП), що відповідає наступним критеріям: 

1. ММСВП є фізичною особою - резидентом, зареєстрованою в установленому 

законом порядку як фізична особа – підприємець, або юридичною особою - 

резидентом, учасники (засновники) якого є фізичними або юридичними 

особами — резидентами України, у тому числі громадськими об’єднаннями 

осіб з інвалідністю, та кінцеві бенефіціарні власники (контролери) якого є 

фізичними особами - резидентами України.  

2. Для реалізації мети надання державної підтримки, визначеної підпунктом e) 

пункту 2.3 цього Договору, ММСВП також повинен бути сільськогосподарським 

товаровиробником у значенні, наведеному в Законі України «Про державну 

підтримку сільського господарства України». 

3. ММСВП не може бути особою, учасником (акціонером, членом) або кінцевим 

бенефіціаром якої є громадяни держави, визнаної Україною державою-

агресором або державою-окупантом, та/або особою, яка належить або 

належала до терористичних організацій, юридичною особою, в яких особи, які 

належать або належали до терористичних організацій, виступають учасниками 

(акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами). 

2. ММСВП відноситься до суб’єктів малого, у тому числі мікропідприємництва,  

середнього або великого підприємництва та зареєстрований на території 

України (крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та 

м. Севастополя і тимчасово окупованих окремих територій Донецької та 

Луганської областей). 

При цьому суб’єктом малого, у тому числі мікропідприємництва, або 

середнього підприємництва для цілей Програми вважається ММСП, річний 

дохід якого від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 50 млн. 

євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним 

банком, що діяв на останній день звітного періоду.  Суб’єктами великого 

підприємництва є юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої 

організаційно-правової форми та форми власності, у яких річний дохід від 

будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, 

визначену за середньорічним курсом Національного банку України. 

Показник річного доходу від діяльності ММСВП визначається на підставі 

офіційних звітних даних ММСВП за останні 4 (чотири) квартали (для ММСВП, 

що подають квартальну звітність) або за останній звітний рік (для ММСП, що 

подають річну звітність). Зазначений в цьому підпункті граничний показник 

річного доходу ММСВП розраховується сумарно по всій Групі пов’язаних з 

ММСВП контрагентів.  

При цьому суб’єкт мікропідприємництва, що зареєстрований як фізична особа - 

підприємець, що фінансує свою господарську діяльність за рахунок кредитів у 

сумі до 1 000 000,00 (одного мільйона) гривень без застави майна (кредит 



може бути забезпечений поручительством), річний дохід якої від будь-якої 

діяльності не перевищує 50 млн. гривень (ФОП), не може входити до Групи 

пов’язаних з ним контрагентів, крім суб’єктів господарювання,  зареєстрованих 

у формі фізичних осіб - підприємців, кількість яких не може перевищувати 5 

(п’ять) осіб, протягом усього строку отримання Державної підтримки.  

ММСВП не може входити до Групи пов’язаних контрагентів (для ФОП з 

врахуванням умови, зазначеної в абзаці четвертому цього пункту 2), які не 

відповідають зазначеному в цьому пункті граничному показнику щонайменше 

протягом останніх двох календарних кварталів.  

3. ММСП має бізнес-план щодо реалізації інвестиційного проекту ММСП на 

впровадження якого він залучає кредитні кошті від уповноваженого банку – 

критерій застосовується для Новоствореного бізнесу (стартап). 

4. ММСВП разом з учасниками Групи пов’язаних контрагентів, за будь-який 

трирічний період не отримував державну підтримку, що перевищує суму, 

еквівалентну 200 000,00 євро, визначену за офіційним валютним курсом, 

встановленим Національним банком України, що діяв на останній день 

фінансового року, з урахуванням вимог та критеріїв в частині допомоги на 

подолання наслідків, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19, 

встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 200. У 

період дії воєнного стану обмеження суми державної підтримки, визначені цим 

пунктом Додатку, не застосовуються. 

5. ММСВП не підпадає під обмеження щодо надання державної підтримки, 

визначені статтею 13 Закону України «Про розвиток та державну підтримку 

малого і середнього підприємництва в Україні» (за винятком ММСП, на яких дія 

цієї норми Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємництва» не поширюється відповідно до чинного 

законодавства України протягом відповідного строку, встановленого чинним 

законодавством України). Суб’єкт великого підприємництва не підпадає під 

обмеження, визначені абзацами сьомим – п'ятнадцятим пункту 4.3 Договору  

6. ММСП, якому надається/надано кредит на ціль, визначену пунктом 2.6. 

Договору: 

a) повинен забезпечити збереження не менше 50% (п’ятдесят відсотків) 

фонду оплату праці працівників ММСП та 50% (п’ятдесят відсотків) 

середньооблікової кількості штатних працівників1 ММСП порівняно із 

зазначеними показниками ММСП станом на 01 березня 2020 року 

(критерій застосовується у разі наявності у ММСП найманих 

працівників). 

У період дії воєнного стану та протягом 180 (ста восьмидесяти) календарних 
днів після його завершення, умова, визначена підпунктом а) цього пункту Додатку, 
не застосовується. 

 

                                                           
1
 Середньооблікова кількість штатних працівників МСП визначається на підставі документів, 
зазначених в  пункті 3.1.3. Договору. 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t200692?ed=2020_06_16&an=121
https://ips.ligazakon.net/document/view/t200692?ed=2020_06_16&an=121

